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h Nederlandse Samenvatting 

Na het loslaten van het Breltbon Woods' stelsel van vaste wisselkoeren (1973) is de 
aandacht voor de werking van va1utamarktei-i sterk Xcae$enomea-i. De overgang naar 
een systeem van zwevende wisselkoersen in april 1973 Fieefi het karakter van 
wisselkoersfluctuaties aanzienlijk veranderd en de volalilirelr var1 

wisselkoersschommelingen substantieel doen toenemen. Was inen begin jaren 
zeventig de mening toegedaan dat de overgang naar een systeem van zwevende 
wisselkoersen een evenwichtiger kader voor anoi~elaie. en fiscaal beleid zou 
opleveren, de turbulente valutaire ontwikkelingen van de afgelopen drie decennia 
geven alle aanleiding om deze opvatting te hemien. 

Binnen de moderne fina~~ciesingwliteratillur wordt een vooraairstaande plaats 
Ingenomen door empirisch a~iderzoek waarbij wereldwijd veel energie wordt 
gestoken in het verzamelen en interpreteren van gegevens, die inzicht geven in helt 
gedrag van marktparticipanten op de illiernationaîe va1utamarkte1-I. Mede als gevolg 
van de sterke toename van wisselkoersschiomanielingen (zie bijvoorbeeld de 
financiële crises in Zuid-Oost Azië, Latijns-Amerika en Rusland) I-ieeft l-iet 
internationaal onderzoek naar het begijpen en verklaren van de pri.jsvor~ning op die 
valutamarkt een vlucht genomen. Meer recent, eclrler, wordt het otxdcmock 
gedreven door de waag af, en in welke inate, de wasirde van een ondemen~ing 
onderhevig i s  aan wlsselkoersinvl~ede~~. Deze invloeden kunnen zowel een posiieilef 
d s  negatief effect op de ondememingswa.d~de Irebbeai. Dii~rnei~ de 
finazicieringstheorie wordt de seijsitiviteit: van de ondernemii~gswaerdc voor 
wisselkeersscl~oinmelingen valuta-exposiclre genoemd. Wat-iirecr de waarde van een 
onderneming wordt berekend als de contante waarde van de verwachte toekonrnictige 
kasstromen, dan kan het valiita-exposure worden opgevat als de gevoeligl-ieid van 

de andemerningswaarde voor ongeanlicipeei.de wisselkoersverai-ideringen. 
Internationaal opererende ondernemingen zijn op werscliillende manieren 

blootgesteld aan wlsselkoersschomtnielingeri. Wet meest voor de I-~and liggend zijn 
de exporbeur en importeur, die beiden valutarisico lopen. Qok ondememi~?gen met: 

buitenlmdse vestigingen hebben valuta-exposure. Als gevolg van het open karakter 
van de internationale economie kan een puur lokaal bedrijf zonder buitenlandse 



geldstromen toch worden geconfronteerd met een zekere gevoeligheid voor de 
(grillen van de) ualufi-mwkt. Gesteld kan worden dat bijna alle ondernemingen 
worden b1aotgec;teld aan de toegenumen volatiliteit van wisselkoersen - met alle 
gevolgen wan dien. In dit kader bezien is het belangrijik te onderzoeken welke 
factesren het valuta-exposure wm een onderneming bepalen en in hoeveme 
ondernemingen er in slagen hun valuta-exposwe actief te managen door het gebruik 
van financiële ei1 operationele Eiedging-technieken. Zo kan een onderneming 
gebruik maken van derivaten, zoals temijncontracten of opties, of leningen in 
vreemde valuta (financiizle hadging) of haar inkomende en uitgaande kasxlromeri 
irnallelhen middels de ve~plaatsing van productiefaciliteit naar het 'buiiite~rlaird 
(operationele heldging) wam her haar producten ahet. Anderzijds kunnen 
bedrijfskenmerkeri, zoals bedrnjfgresul~aat~ buitenlandse omzeg Investeringen en 
siehulderrpositie de gewocnigheid van de marktwaarde van de onderneming voor de 
wisselkoers bexnvloeden. Het bovenstaande illustreert diat valuta-exposure een 
complex gelieel is en sterk afhankelijk is van bìjvoorbeeld de openheid van de 
econointe, de operationele en financi8le status van een onderneming, en de 
gehanteerde onderzoeksmethodiek. 

De omvangrijke e~llpiris~he studies op het gebied wan vvlrnta-exposure zijn 
weinig bemoedigend te noemen; de meeste studies betreffen de VS en zij worden 
gekenmerkt doordat zij allen slecl~ls een laag percentage ondemen~lngen met 
significm~t exposwe effect vindel?. Belangrijke studies zijn Jorion 19901, Amihud 
(1994) en Bartov en Badnar (1994); allen illustreren zij de moeilijkheid om de 
aanwezigheid van tgclijktijdig) valuta-exposure te bewijzen. Als belangrijkste 
oonzaak voor hek zwakke bewijs voor valuta-exposwe geldt IwE feit dat de 
Ainerikaasisie economie relatief gesloten is. lilternationale studies bevestigen het 
beeld dat bedrijven in meer open ecoi~omielën gevoeliger zijn voor 
wisselkoerssc~~omn~elii~gern. De va& wisselende resultaten wan internationale 
studies lanen aan dat de exposures een grote mate van variatie vertonen en 
illuslreïen tevens dat hel voor mgknnnagers en iiltemationale beleggers ziazvol is om 
een beter inzklrt te krijgen in de wisselkoersgevueligheid van hun bedrijven en 
beléggirigei~, 

Dit proefschrift: omvat een empirische atxalyse van de relevantie vain valuta- 
exposure voor iiitematlot~nal opererende ondernemingen. De relatie tussen 
(uerandeirit.igetr in) de koers vati de belailgrijkste valuta's en de waarde van 
'beursgenoteerde ondernemingen in Europa, de VS en Ziiid-Oost kziië wordt nader 
onderzocht. Allereerst wordt in hoofdstuk Wee de bestaande litemtuur over hel 
ometeai van wissekoers-exposure van de afgelopen drie decennia samengevat en 
nader geanalyseerd, waarbij zowel de theorie achter de hypothesen als de 
belangrijkste intematiaiaale e~npirjsche bevindingen worden gepresenteerd. 



Vewolgens wordt er ia bet oversichtslnoofdstuk een aariltal poginge11 gedaan om de 
schijnbare tegenstelling tussen theorie en er~~pliirie te verklaren, en waar mogelijk ze 
weerleggen. Een aantal van de molgelijke verklctringerr van Izet doorgans zweue  
empirische bewijs voor valuta-exposue dient als bron voor onderzo& in liet vervolg 
vm het proefschrift; de empirische relevantie ven een aantal puzzels en de daaruit 
Y oortvIoeiende kansen staan daarbij centraal. 

Op basis van de in 1i1oofdsri.d~ mee genoemde uerklé1l"il~gen analyse rei^ we 
in hoofdstuk drie de wisselkaersgevoel@eid voor beursgenokecsde bedrijven in 
Europa, de VS en Zuid-Oost Azië over de periode januari 1970 tot j;;u~%iair.i 20105. 
Aangezien de exposuses een grote variatie veaozuell, fomaulereii we in dit Itoofdstvk 
hypothesen met betrekking loi de determinanten van wisselkoersgevoeligheid. In 
tegensrellling tot eerder onderzoek maken we Irierbij gebr-aiiik van Endividuele 
waarnemingen voor de aandelenrendemenren op landen ei1 sector niveau ten einde 
het aggregatie probleem van de wisselkoers-exposure Xe reduceren. Daarnaast 
hebben we als gevoeliglieidsai~alyce onderzoclzt of (een toename van) de 
ti.jdshorizorr van de rendementen een rol spelen bij de gemeten valuta-exposure. Op 
basis van de door ons gekozen nmetl~odiek geven de resuhaten aanleiding voor het 
bestaan van wisselkoess-exposwe. 111 vergelijking met eerdere studies, imer iiarne 
voor de VS, is de geiracligheid voor internatianaal opererende bedrijven voor 
ualutaschomrnelingen veel sterker; niim 13 pocent van de Europese bedrijven is 
significant gevoelig voor de Japanse yen, 14 procent voor de Amerikaanse dollar en 
22 procent voor het Engelse pond. Daarnaast heeft ineer dan 25 procent van de 
Aziatische onderrzemlngen een significant exposure-effect ten opzichte van de 
Amerikaanse dollar en 22 procent teal opzichte van de Japanse yen. De resultaten 
voor Amerikaanse bedríjverz die actief zijn in Latijns-Almieriku zijn cveneena 
bemoedigend te noemen; ruim 17 praeen.il beschikt over significant exposirre. 

Daarnaast neemt Ild aantal ondemerningenr nnet een significant exposure fors Loc 
wanneer we de tijdsliai3zon van de aa~deleilrende~nenten wergrotei~. Uit de analyse 
blijkt verder dat het percentage ondernemingen met sigiliifïca~it valuta-expoisure in 
subperiodes stijgt een daalt Elel? opzichte van de volledige periade, waardoor het 
expusiue over de tijd fluctueert en (schijnbaar) afhankelijk is van de voUatiliteiE op 
de valiilrainarkk. Wisselkoersen hebben miel name in periodes van I-roge volatiliteit 
Wvl oed op aarrdelenkaersen. 

In hoofdstuk vier staan de risicomanagemer-itprakikijken wan Europese 

multinationals centraal. We richten, ons daarbij op de vraag in welke male Europese 
niet-finanlci&le beursgenoteerde ondernemingen gebruik maken van fiirranci~lle 
derivaten alsmede de inv8loed van het deriwatengebmik ap de 
wisselkoersgevoeligheid van de sandeelhlouderswaardle. In enkele additionele 
analyses onderzoeken we de gevoeligheid van omc resultaten en richten ons daarbij 
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op het kor& en lange temfirz verband assen het gebruik van deaivakn en valuta- 
exposure. Het rnanagen vrin valutaridcoys bbeogt de risico" tt;c identificeren m de 
negatieve invloed hiervan op de aandeelhouderswamde te verminelmen. In de 
financieel-en*onomisehre iiterakwuir wordt besekeven hoe een onderneming door 
middel van hedgin- op indirecte wijze waarde kan creiëren. Veelal zijn deze 
rheoriei3ni gebaseerd op de veranderstelling dat hedging de volatiliteit van de 
kasstromein reduceert, waardoor bijvocoirbeeld in het geval van convexe 
belasUngtarieven, agencykosta, en faillissementdkosten, ondememirrgswaarde h 
worden gecreiiLerd. De resulkten tonen aan dat buitenlandse omzet, buitenlmdse 
schuldenposirie en ~li~dememuigsomvang (totale activa) de belangijkste 
deterininaarken zijn van denvatemgebmik. Tevens vinden we empirisch bewijs dat 
zowel het aandeel van de buiteinlandse omzet tem opzichte van de totale omzet als 
ecm goede liquiditeitspositie en sterke groeimogelijECheden e m  positief effect heeft 
op het exposure. Daarentegen hebben grotere ondernemiagen doorgaans minder 
exposure; kleine oi~dememlngen zijn gevoeliger voor wisselkoersveranderingen dan 
grote oirdernemii~gen. De uitkomsien suggereren verder dat de Europese managers 
liet gebruik van TinanciCLe derivaten benut voor het afdekken van de 
wisselkoersrisicoposities en derhalve niet (of nauwelijkspi speculatief van aard is. 

Mede op basis van de bevindingen in Ircsofds~k drie, beschouwen we in 
Inoofdstiuk vijf het verband kissen de volatiliteit van de wisselkoersen en de 
volatiliteit van de aandelenrendenlenten- Meer specifiek wordt onderzocht of 
wisselkoersen in perioden van l~oge volatiliteit van invloed zijn op het 
systematiscc&ne risico ('beta" van h e n k a a n s e  ondernemingen. De resultaten 
illustreren de aainweziglreid van tijdsvariErende valuta-exposms; wisselkoersen 
l.rebben doorgaans in perioden van hoge wolaliliteil een positieve invloed op de 
'laeta' van een oiirclerncmirig. Dit betekent dat de gevoeVigheid van ondernemingen 
voor I(verandcriirgen in) hel markt~eridenrent signlkcant zal toenemen als gevolg 
van de toegenonren wisselkoersvolatiliteit lijdens een SinanciEle crisis. Kortom, de 
finaiicieringskostcn voor her aantreken van eigen wemogen zullen stijgen - met 
alle negatieve gevolgen voor de waarde van de onderneming. 

Lil hooECistwk zes introdiliceren we een aaltal îheoretisclre uitgangspunten 
die de relatie tussen wisselkoersen en aarrdelenkoersen nader beschrijven. 
Verondersteld wardt dat de se~isiliviteit van de andernemingswaande voor 
wisselkoersschomai1eIi1'1igen asymmetrisch van aard is; een depreciatie van de valuta 
tegenover de valuta van de l~andelspertners genereert een verscl~illesiid effect op de 
ondememìi~gswaarde dan een appreciatie wan dezelfde valuta. Hetzelfde geldt voor 
grote dan wel kleine vera~rdiesii~geru in de wisselkoers; ook hier veronderstellen we 
dat er sprake is van een bepaalde asymmetrie in valuta-expasure. Onze empirische 
resirltateir ilYush-ren het bestaan vm een dergelijke asymmetrie i11 exposure. 
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Daarnaast constateren we dat het doorgaans m&ke empirische bewijs deels kan 
worden toegecckirleven aan het negeren van het aisy1nn3etriscl.te exposure-t;tlefit:ctT 

Tenslotte gewen wij in hoofdstuk zeven de belangrijkste cilzpirische 
bevindingen wees en formuleren wij een amEö1 algemerie ccanc~usiies betreffende 
anze resultaten. Tevens wordt aandacht besteed aan mogelijk toekomstig onderzoek 
naar aanleiding \sari de dis~ussie in dit IhaofdstUk. 




